
 

 

Oznámenie o ochrane údajov – obmedzenie práv dotknutých osôb  
 
Podľa nariadenia (EÚ) č. 2018/1725 majú dotknuté osoby1 právo byť informované o spracúvaní 
svojich osobných údajov, ktoré vykonáva Európsky parlament, majú právo na prístup k údajom, na 
ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo na prenosnosť údajov a na 
informovanie tretích strán o každej oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania svojich 
osobných údajov2. Za určitých okolností sa dotknutým osobám oznamuje porušenie ochrany 
osobných údajov. Inštitúcia musí zabezpečiť aj dôvernosť elektronických komunikácií. 

Európsky parlament má však možnosť obmedziť uplatňovanie práv určitých dotknutých osôb na 
osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, v súvislosti s týmito činnosťami alebo postupmi Európskeho 
parlamentu: vnútorná prevencia a vyšetrovanie bezpečnostných incidentov, bezpečnostné 
vyšetrovania a pomocné vyšetrovania; disciplinárne konania, administratívne vyšetrovania 
a vyšetrovania týkajúce sa zamestnancov; postupy výberu; zdravotná dokumentácia; preskúmanie 
sťažností zamestnancov; vnútorné audity; súdne konania; finančné monitorovanie alebo 
vyšetrovanie; a spolupráca s OLAF-om a vnútroštátnymi orgánmi v kontexte vyšetrovania trestných 
činov alebo finančného vyšetrovania  
 
Dotknutým osobám sa týmto oznamuje, že podľa nariadenia (EÚ) č. 2018/17253 a rozhodnutia 
Predsedníctva zo 17. júna 2019 je možné na určitý čas obmedziť jedno alebo viaceré z uvedených 
práv – s výnimkou práva namietať a práva na prenosnosť údajov — dočasne na účely ochrany 
niektorej z činností alebo postupov vykonávaných Európskym parlamentom, ako sa uvádza vyššie. 
Každé takéto obmedzenie bude časovo obmedzené, primerané a bude rešpektovať podstatu 
uvedených práv. Bude zrušené hneď, ako prestanú platiť okolnosti odôvodňujúce obmedzenie.  
 
V súlade s nariadením budú dotknuté osoby informované o hlavných dôvodoch obmedzenia, pokiaľ 
by tieto informácie nezrušili účinok obmedzenia ako takého. Ak je poskytnutie informácií odložené, 
upustí sa od neho alebo je zamietnuté4, Európsky parlament bude informovať dotknuté osoby 
o spracúvaní svojich osobných údajov a o hlavných dôvodoch tohto obmedzenia po jeho zrušení. 
 
Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť EDPS na adrese: edps@edps.europa.eu  v súvislosti 
s rozsahom pôsobnosti obmedzenia alebo dožadovať sa súdneho prostriedku nápravy na Súdnom 
dvore Európskej únie.  
 
 

                                                           
1„Dotknuté osoby“ sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracúva Európsky parlament. 
2„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby 
(„dotknutej osoby“); 
3Článok 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725.  
4článok 25 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/1725.  
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